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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

1. Nazwa zadania:  
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim”. 

 
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie 
zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta 
Tomaszów Lubelski, na których zamieszkują mieszkańcy, wyposażenie wszystkich 
właścicieli nieruchomości w pojemniki, worki, utworzenie i prowadzenie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, utworzenie i prowadzenie dodatkowego 
punktu odbioru przeterminowanych leków. Odbiór odpadów z koszy ulicznych  
i organizowanych akcji (jesienne porządki, wiosenne porządki), w sposób zapewniający 
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia  
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 250 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego 
uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr 396/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku  
w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa 
Lubelskiego 2017, oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Tomaszów Lubelski. 

 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
3.1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) w Tomaszowie Lubelskim własnymi 
pojemnikami  
i workami. Pojemniki do gromadzenia odpadów na poszczególnych nieruchomościach 
zamieszkałych zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów, które 
Wykonawca uzgodni z Zarządcami nieruchomości przy udziale Zamawiającego. 

 
3.1.1. Zabudowa jednorodzinna 

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo- 
pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 
Szacunkowa ilość posesji do obsługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
wynosi 3640 posesji. Wykonawca zobowiązany jest na czas realizacji zadania wyposażyć 
posesje  
w pojemniki i worki. 
 

a)  Niesegregowane (zmieszane – frakcja mokra) odpady komunalne:  
Odpady komunalne (frakcja mokra) gromadzone będą w pojemnikach o pojemności  
140 litrów.  
Pojemniki w ilości ok. 3640 szt. zapewni Wykonawca na własny koszt i ustawi je  
w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości.  
Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę w terminach  
- 1 raz co dwa tygodnie. 
 

b)  Selektywne (frakcja sucha) zbieranie odpadów komunalnych:  



2 

 

Zbiórka odpadów komunalnych (frakcja sucha) na terenie zabudowy jednorodzinnej 
odbywać się będzie w systemie workowym.  

-  worek żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, szkła, metali, odpady  
z papieru, odzieży i tekstyliów itp. Wykonawca zabezpieczy na czas zamówienia  
ok. 280 000 szt. worków. 

 
Charakterystyka worka do selektywnej zbiórki odpadów: 
- materiał – folia polietylenowa LDPE, 
- pojemność – 120 dm3, 
- kolor – żółty, 
- grubość – co najmniej 60 mikronów, 
- nadruk – jednostronny, kolor nadruku czarny, treść nadruku zostanie przekazana 

Wykonawcy ok. 15 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 
 
Dostawę worków zapewni Wykonawca na własny koszt. 
Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę w terminach  
– 1 raz co cztery tygodnie. 
Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia worka na posesji  
w której dokonywana jest segregacja odpadów.  

 
c) Odpady zielone ulegające biodegradacji w procesie kompostowania obejmujące  

w szczególności trawę, liście, gałęzie itp., oraz popiół. 
Zbiórka powyższych odpadów odbywać się będzie pojemnikach lub workach. 
Wykonawca zabezpieczy na czas zamówienia ok. 218 500 szt. worków. 

  
Charakterystyka worka do zbiórki odpadów zielonych i popiołu: 
- materiał – folia polietylenowa LDPE, 
- pojemność – 120 dm3, 
- kolor – brązowy, 
- grubość – co najmniej 60 mikronów, 
- nadruk – jednostronny, kolor nadruku czarny, treść nadruku zostanie przekazana 

Wykonawcy ok. 15 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 
 
Dostawę worków zapewni Wykonawca na własny koszt. 
Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę w terminach  
– 1 raz co dwa tygodnie. 
Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia worka na posesji w 
której dokonywana jest segregacja odpadów.  

 
d)  Odpady problematyczne (wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, zużyte opony, baterie, akumulatory, odpady budowlane i remontowe 
itp.): 

 Odbiór odpadów problematycznych odbywał będzie się z posesji właściciela 
nieruchomości. 
Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę w terminach  
– 1 raz co pół roku. 

 
Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów budowlanych i remontowych jeżeli 
mieszkaniec danej posesji zgłosi konieczność ich odbioru w innym terminie niż 
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wskazany  
w harmonogramie odbioru odpadów oraz zobowiązany jest do podstawienia 
odpowiedniego kontenera do zbierania tego typu odpadów w uzgodnionym wspólnie 
terminie. 
 

3.1.2.Zabudowa wielorodzinna 
Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system odbioru odpadów  
w kontenerach o pojemności od: 140 litrów do pojemności 6,5 m3. 
Szacunkowa ilość posesji do obsługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
wynosi 100 posesji. Zamawiający przyjmuje iż wykonawca na czas realizacji zadania 
będzie musiał wyposażyć posesje następujące pojemniki i worki: 
 
 
pojemniki 6,5 m3 – 76 szt. 
pojemniki 1,1 m3 – 22 szt. 
pojemniki 240L – 4 szt. 
pojemniki 140L – 11 szt. 
worki foliowe polietylen 120 cm3 –6000 szt. 
 

a) Niesegregowane (zmieszane – frakcja mokra) odpady komunalne 
Odpady komunalne zbierane będą do pojemników ustawionych w dotychczasowych 
przeznaczonych do tego miejscach lub po indywidualnym ustaleniu z zarządcą budynku. 
Pojemniki zapewnia Wykonawca na własny koszt. 
 
Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę w terminach  
– 1 raz co tydzień. 
 

b)  Selektywne (frakcja sucha) zbieranie odpadów komunalnych:  
Odpady komunalne zbierane będą do pojemników ustawionych w dotychczasowych 
przeznaczonych do tego miejscach lub po indywidualnym ustaleniu z zarządcą budynku. 
Pojemniki zapewnia Wykonawca na własny koszt w ilości: 
pojemniki 6,5 m3 – 38 szt. 
pojemniki 1,1 m3 – 11 szt. 
pojemniki 240L – 4 szt. 
pojemniki 140L – 11 szt. 
worki foliowe polietylen 120 cm3 –6000 szt. 
 
Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę w terminach  
– 1 raz co dwa tygodnie. 
 

c) Odpady zielone ulegające biodegradacji w procesie kompostowania obejmujące  
w szczególności trawę, liście, gałęzie itp., oraz popiół.  
Zbiórka powyższych odpadów odbywać się będzie pojemnikach lub workach.  

 
Pojemniki zapewnia Wykonawca na własny koszt w ilości: 
pojemniki 6,5 m3 – 38 szt. 
pojemniki 1,1 m3 – 11 szt. 
pojemniki 240L – 4 szt. 
pojemniki 140L – 11 szt. 
worki foliowe polietylen 120 cm3 –6000 szt. 
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Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę w terminach  
– 1 raz co tydzień. 
 

d)  Odpady problematyczne (wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, zużyte opony, baterie, akumulatory, odpady budowlane i remontowe 
itp.): 

 Odbiór odpadów problematycznych odbywał będzie się z przeznaczonych do tego miejsc 
lub po indywidualnym ustaleniu z zarządcą budynku. 
Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę w terminach  
– 1 raz co pół roku. 

 
Uwaga : 
Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów budowlanych i remontowych jeżeli 
mieszkaniec danej posesji zgłosi konieczność ich odbioru w innym terminie niż 
wskazany  
w harmonogramie odbioru odpadów oraz zobowiązany jest do podstawienia 
odpowiedniego kontenera do zbierania tego typu odpadów w uzgodnionym wspólnie 
terminie. 
 

3.2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych- wg. zał. Nr 1 do 
przedmiotu zamówienia 

 
3.3. Odbieranie odpadów z terenu miasta podczas organizowanych przez miasto akcji: 

jesienne porządki, wiosenne porządki. 
 
3.4. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z uchwałami Rady Miasta: 
 Nr XXXVI/383/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lipca 2013 roku  

w sprawie regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych utworzonego przy ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim. 

 Nr VII/36/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. 

 Nr VIII/43/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie zmiany uchwały nr VII/36/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia  
27 marca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowanie tych odpadów. 

 
3.5. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i obsługi dodatkowego punktu 

przyjmowania przeterminowanych leków. Punk winien funkcjonować od poniedziałku do 
piątku od godz. 8:00 do 14:00. 

 
4.  Obowiązki wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia 
a)  Na 15 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy 

Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru 
odpadów oraz miejsc do 
gromadzenia odpadów. Do wykazu Zamawiający załączy również harmonogram odbioru 
odpadów dla terenów zabudowy jednorodzinnej obowiązujący w roku 2017 obejmujący 
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poszczególne ulice. Harmonogramy na kolejne lata będą sporządzane na podstawie 
terminów 
zawartych w harmonogramie z 2017. 

b)  Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne 
pojemniki oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki przed pierwszym dniem 
obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. Na potwierdzenie 
dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od 
właścicieli 
nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego 
przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy 
wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. 
Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co 
najmniej trzykrotne niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem  
w odstępach co najmniej 3 dniowych w godzinach 7:00 – 20:00. 

c)  W trakcie wykonywania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego miejsc 
nieruchomości zamieszkałych w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia na zasadach opisanych w pkt. b. 

d)  Zamawiający odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach 
odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza harmonogramy 
odbioru, które będzie publikował na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl 
oraz w formie kolorowych wydruków, które przekaże do dystrybucji Wykonawcy.  

e)  Wykonawca odpowiada za stan sanitarny i techniczny pojemników oraz kontenerów do 
gromadzenia odpadów. Na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do napraw 
eksploatacyjnych. 

f)  Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok altanek 
śmietnikowych i pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności. 

g)  Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie z ustawą  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

h)  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania 
umowy przepisów prawnych, a w szczególności: 

-  ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21 ze zm.) 
-  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

( Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm. ) 
- uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia regulaminu czystości  

i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski. 
- rozporządzenia ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013r w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
i) Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tomaszów Lubelski 

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem), w tym zmieszane odpady 
komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na 
miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania 
odpadów. 

j)  Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów 
komunalnych  
z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016r., poz. 250), 
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Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012r., poz. 645), oraz Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012r. poz. 676). 

k. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
miasta Tomaszów Lubelski, o którym mowa w art. 9b następnych ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  


